
Tiêu điểm:
+ Giá thép giao dịch trên thị trường thế giới dự 

kiến giảm trong nửa cuối năm 2018
+ Ngành thép trong nước vẫn giữ được đà tăng 

trưởng trong 6 tháng đầu năm

  Hợp đồng thép và quặng sắt kỳ hạn tại Trung Quốc ngày 2/8/2018 giảm do Mỹ có kế hoạch áp thuế 

quan lên tới 25% đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc có trị giá 200 tỉ USD, gia tăng lo ngại 

về cuộc chiến thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Giá thanh cốt thép giảm trở lại từ mức 

cao đỉnh điểm 5 năm rưỡi.  Hợp đồng thanh cốt thép kỳ hạn tháng 10 tại Sở Giao dịch kỳ hạn Thượng 

Hải giảm 1,8% xuống còn 4.111 NDT (603 USD)/tấn.
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        DIỄN BIẾN GIÁ THÉP NGUYÊN LIỆU THẾ GIỚI

QUẶNG THÉP                 66.66             0.00%                 1.48%                    2.24%          -6.16%  

  THÉP                          4,232.00            0.40%                   2.32%                               1.07%                             8.43%

  THAN ĐÁ    106.60                    -0.37%      -6.78%              -5.02%           21.90% 

  NICKEL            13,939.00            0.00%        3.26%              -3.63%           34.87% 

         Loại                         Đơn vị               Đơn giá
Thép cuộn Phi 6           Kg        14,600 VND
Thép cuộn Phi 8           Kg        14,600 VND
Thép phi 10                    Cây     103,354 VND
Thép phi 12                    Cây     147,732 VND
Thép phi 14                    Cây     200.322 VND
Thép phi 16                    Cây     261,634 VND
Thép phi 18                    Cây     331,110 VND
Thép phi 20                    Cây     408,935 VND
Thép phi 22                    Cây     493,977 VND
Thép phi 25                    Cây     642,533 VND

   BẢNG GIÁ THÉP TRONG NƯỚC
                  THAM KHẢO



        GÓC DỰ BÁO Thị trường thép thế giới nửa cuối năm 2018

Bộ Công nghiệp, Sáng tạo và Khoa học Úc 

đã đưa ra dự báo không mấy lạc quan đối 

với giá quặng sắt trong năm nay trong bối 

cảnh nguồn cung thế giới gia tăng. Úc hiện 

là quốc gia có tỷ trọng lớn nhất trong hoạt 

động vận chuyển quặng sắt trên thế giới. 

Cơ quan này dự báo giá quặng sắt sẽ trở lại 

mức 50 USD/tấn do nguồn cung toàn cầu 

tăng trong khi người mua hàng đầu thế giới là Trung Quốc bắt đầu cắt giảm sản lượng 

nhập khẩu. Nguyên liệu thô sẽ có mức giá trung bình khoảng 59.4 USD/tấn trong năm 

nay, giảm so với dự báo trước đó là 61.8 USD/tấn và sau đó sẽ giảm xuống 51.1 USD/

tấn vào năm 2019 và 51 USD/tấn năm 2020. Dự kiến giá trị xuất khẩu của Úc sẽ chỉ đạt 

khoảng 41 tỷ USD trong giai đoạn 2019 - 2020 so với mức 61.8 tỷ USD trong năm 2017 - 

2018 mặc dù khối lượng xuất khẩu tăng lên.

    Kể từ khi bước vào đợt điều chỉnh giảm hồi tháng 3, giá quặng sắt đã bị giam hãm trong  

một phạm vi hẹp quanh vùng giá 60 USD/tấn trong 3 tháng vừa qua trong bối cảnh các 

kho dự trữ tại cảng hoạt động hết công suất và sản lượng thép cao kỷ lục tại Trung Quốc. 

Giá cả dự kiến sẽ còn giảm do nguồn cung quặng từ Brazil sẽ còn gia tăng, nhập khẩu 

quặng sắt của Trung Quốc được dự báo giảm dần với tốc độ bình quân hằng năm khoảng 

0.6% và đạt 1.07 tỷ tấn vào năm 2020.

 Trong khi đó, quặng sắt với hàm lượng chuẩn 62% đang giao dịch ở miền Bắc Trung 

Quốc tại mức giá 64.45 USD/tấn (thấp hơn 12% so với ngày đầu năm). Xuất khẩu quặng 

sắt từ Úc và Brazil dự kiến sẽ mở rộng từ 1.26 tỷ tấn trong năm nay lên 1.31 tỷ tấn năm 

sau và 1.33 tỷ tấn trong năm 2020. Trong cùng thời gian đó, nhập khẩu của Trung Quốc 

sẽ giảm 25 triệu tấn xuống còn 1.07 tỷ tấn. Các nhà nhập khẩu ngày càng chú trọng vào 

chất lượng quặng thép để đảm bảo chất lượng đầu ra của sản phẩm khiến sự phân hoá 

ngày càng diễn ra sâu sắc trên thị trường khi chênh lệch giá giữa quặng có hàm lượng cao 

và thấp sẽ ngày càng được nới rộng ra.



   Thị trường quặng sắt toàn cầu trước áp lực kiểm soát sản lượng của 

chính phủ Trung Quốc ngày càng trở nên phân hoá sâu sắc hơn. Sau hàm 

lượng sắt, đến lượt hàm lượng nhôm trong quặng sắt được các khách hàng 

chú ý đặc biệt. Sự chênh lệch trong giá thành sắt thép có hàm lượng nhôm 

cao và thấp đang được mở rộng trong năm nay và các nhà nhập khẩu đang 

mong muốn một tỷ lệ nhôm thấp hơn trong các sản phẩm. 

Trong các lò cao luyện thép, nhôm có vai trò tăng cường độ nhớt tác 

động đến độ dính của xỉ, nhưng mật độ xỉ dày sẽ làm giảm sản lượng thép 

có thể sản xuất. Có thể sử dụng quặng silicat cao hơn để bù đắp tác động 

của nhôm lên độ nhớt của xỉ trong quá trình sản xuất nhưng thêm nhiều tỷ 

lệ silicat sẽ làm tăng sản lượng xỉ và làm giảm sản lượng kim loại nóng. Vì 

vậy nhiều nhà máy đã ưu tiên lựa chọn quặng sắt có hàm lượng nhôm thấp 

ngay từ đầu để tiết giảm công đoạn sản xuất và gia tăng hiệu suất. 

   Hiện tại, sản lượng quặng sắt có hàm lượng nhôm thấp chứng kiến sự 

sụt giảm cả từ Brazil lẫn Trung Quốc. Quặng chuẩn - hiện đang giao dịch 

quanh mức 65.65 USD/tấn thường có hàm lượng 2.25% nhôm. Trước đây, 

tương ứng với mỗi điểm phần trăm gia tăng của hàm lượng nhôm sẽ khiến 

giá giảm đi 1.5 USD/tấn. Tuy nhiên con số này hiện nay đã tăng lên mức 8.5 

USD/tấn. 

  Các nhà sản xuất quặng đến từ Brazil đang được hưởng lợi khá nhiều từ 

xu hướng này trên thị trường khi có các mỏ khai thác quặng có chứa ít hàm 

lượng nhôm hơn mức tiêu chuẩn. Trong khi các loại quặng xuất xứ từ Úc thì 

có hàm lượng nhôm cao hơn và ít sắt hơn.

              THẾ GIỚI
Nhu cầu quặng sắt có hàm lượng nhôm thấp đang ở mức khá 
cao



   Hợp đồng thép và quặng sắt kỳ hạn tại Trung Quốc ngày 2/8/2018 giảm do 

Mỹ có kế hoạch áp thuế quan lên tới 25% đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung 

Quốc có trị giá 200 tỉ USD, gia tăng lo ngại về cuộc chiến thương mại giữa 2 

nền kinh tế lớn nhất thế giới. Đại diện thương mại Mỹ, ông Robert Lighthizer 

cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo tăng từ đề xuất thuế quan 

10% trước đó do Trung Quốc từ chối đáp ứng yêu cầu của Mỹ và áp thuế quan 

trả đũa đối với hàng hóa của Mỹ. Giá thanh cốt thép giảm trở lại từ mức cao 

đỉnh điểm 5 năm rưỡi.  Hợp đồng thanh cốt thép kỳ hạn tháng 10 tại Sở Giao 

dịch kỳ hạn Thượng Hải giảm 1,8% xuống còn 4.111 NDT (603 USD)/tấn.

   Sản phẩm thép xây dựng đạt mức cao đỉnh điểm 5 năm rưỡi, ở mức 4.243 

NDT/tấn trong ngày thứ tư (1/8/2018), sau nhiều tuần tăng được thúc đẩy bởi 

các hạn chế nguồn cung tại Trung Quốc, do chiến dịch chống ô nhiễm tăng 

cường. Giá nguyên liệu sản xuất thép bao gồm quặng sắt và than luyện cốc 

cũng giảm. Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 tại Sở giao dịch Đại Liên giảm 

1,5% xuống còn 473,5 NDT/tấn và than luyện cốc giảm 1,2% xuống còn 1.177,5 

NDT/tấn.

   Than cốc được chế biến từ than luyện cốc giảm 0,7% xuống còn 2.282 NDT/

tấn. Giá quặng sắt giao ngay sang cảng Tần Hoàng Đảo giảm 2,4% xuống còn 

66,55 USD/tấn ngày thứ tư (1/8/2018).

      Sản lượng thép trung bình ngày của các thành viên của tập đoàn công 

nghiệp Hiệp hội Sắt và Thép Trung Quốc đạt 1,96 triệu tấn giai đoạn từ 11 - 

20/7/2018, giảm 19.200 tấn so với 10 ngày đầu tháng 7/2018.

     TRUNG QUỐC Giá thép và quặng sặt tại Trung Quốc giảm trước 
áp lực tăng thuế từ Chính phủ Mỹ



  Chính phủ Trung Quốc vừa triển khai thực hiện sáng kiến ‘‘làm cho bầu trời 

xanh trở lại’’ trong 3 năm nhằm cắt giảm ô nhiễm không khí sau khi được đề 

xuất trong cuộc họp vào ngày 20/6 vừa qua. Sáng kiến này có mục tiêu đưa chỉ 

số PM2.5 xuống ngưỡng an toàn sau 3 năm, giảm số ngày ô nhiễm nặng và cải 

thiện chất lượng không khí tại Trung Quốc. Các lĩnh vực nằm trong diện kiểm 

soát của sáng kiến này bao gồm thép, năng lượng nhiệt và vật liệu xây dựng. 

Các đợt kiểm tra của cơ quan chức năng tại các nhà máy có thể diễn ra nhiều 

hơn với hình thức xử phạt nặng tay hơn.

    Chỉ số PM2.5 đo lường lượng hạt vật chất nhỏ trong không khí có liên quan 

đến các bệnh như ung thư phổi, hen suyễn, tim mạch.... Mức độ cao của các 

hạt vật chất nhỏ này thường xuất hiện phổ biến ở phía bắc Trung Quốc vào 

mùa thu và đông. Như vậy việc cắt giảm sản lượng các nhà máy thép tại Trung 

Quốc theo mùa sẽ được chính quyền tiếp 

tục thực hiện trong 3 năm tới và có thể 

mạnh tay hơn. Tính đến ngày 15/6, các 

nhóm kiểm tra của Chính phủ đã phát 

hiện và xử phạt gần 10.600 sai phạm tại 10 

tỉnh. Khoảng 640 nhà máy đã phải đóng số 

tiền phạt vì vi phạm quy định bảo vệ môi 

trường với số tiền 58.07 triệu nhân dân tệ 

và khoảng 630 người đã bị xử lý trách nhiệm.

    Trung Quốc là nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới nơi có các công ty thép với 

công nghệ hàng đầu thế giới như Shanghai Baosteel và Taiyuan Iron & Steel. 

Tuy nhiên hiện tại vẫn tồn tại rất nhiều nhà máy với công nghệ lạc hậu, gây ô 

nhiễm môi trường nghiêm trọng cần nâng cấp khẩn cấp.

     TRUNG QUỐC Trung Quốc triển khai sáng kiến ‘‘làm bầu trời 
xanh trở lại’’ trong 3 năm sắp tới



  Sau các đợt thắt chặt kiểm soát của Chính phủ Trung Quốc, các nhà máy tại 

nước này đang đẩy mạnh hoạt động sản xuất để bù đắp phần sản lượng sụt 

giảm giai đoạn đầu năm. Các nhà máy còn tồn tại sau các đợt kiểm soát gắt 

gao trong hai năm vừa qua vốn được đầu tư công nghệ hiện đại và có quy mô 

lớn sử dụng nguyên liệu quặng có chất lượng cao. Các lò cao hiện đại có thể 

cũng cấp thêm 10% lượng thép so với trước đây và tỷ lệ thép phế liệu có thể 

tái chế tăng lên 30% so với mức cao nhất trước đây là 10%. Sản lượng thép 

trung bình hằng ngày đạt kỷ lục trong tháng 6 góp phần đưa sản lượng thép 

sản xuất đạt mức cao nhất từ trước đến nay là 451 triệu tấn, chiếm hơn một 

nửa sản lượng của thế giới. 

Điều này diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Tập Cận Bình đang từng bước chỉ 

đạo tái chuyển dịch nền kinh tế theo hướng tập trung đáp ứng nhu cầu tiêu 

thụ trong nước, khuyến khích hoạt động đầu tư nội địa. Chính phủ Trung Quốc 

hiện đang từng bước triển khai các gói giải pháp để kích thích nền kinh tế đang 

có dấu hiệu giảm tốc từ đầu năm đến nay. Theo Hiệp hội thép Trung Quốc thì 

lợi nhuận của các doanh nghiệp trong ngành đã tăng 151% trong nửa đầu năm 

nay trong khi theo dự báo của Goldman thì lượng thép dự trữ tại các kho của 

Trung Quốc có thể tăng thêm 60% trong năm tới.   

     TRUNG QUỐC
Các nhà máy thép hoạt động hết công suất, sản 
lượng đạt kỷ lục trong nửa đầu năm 2018 



     TRUNG QUỐC
Các nhà máy thép hoạt động hết công suất, sản 
lượng đạt kỷ lục trong nửa đầu năm 2018 

Kể từ năm 2015 khi thị trường thép bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh, sản 

lượng thép của Trung Quốc đã giảm khoảng 200 tấn xuống chỉ còn 800 triệu 

tấn theo các báo cáo của Chính phủ Trung Quốc nhưng nếu tính thêm các lò 

sản xuất thép bất hợp pháp khắp cả nước thì sản lượng của nước này mỗi năm 

vẫn duy trì ở mức 1 tỷ tấn. 

  Như vậy cùng với những cải cách ở phía cung, sự gia tăng của nhu cầu tiêu 

thụ mạnh mẽ hơn xuất phát từ lời hứa kích thích kinh tế và tăng chi tiêu đầu tư 

hạ tầng của Chính phủ đã tạo ra một làn sóng đầu cơ vào thị trường thép trong 

tương lai.



                      MỸ

Giá thép giao dịch tại thị trường Mỹ sau khi ghi nhận mức cao nhất trong một 

thập kỷ vào đầu tháng 6 đã tạm thời hạ nhiệt khi một số nhà sản xuất lớn đang 

phải cắt giảm nhu cầu do đối mặt với chi phí đầu vào gia tăng. Các hợp đồng 

tương lai đối với sản phẩm thép cuộn cán nóng đã giảm xuống 850 USD/tấn kể 

từ mức cao kỷ lục thiết lập vào ngày 11/6 là 935 USD/tấn. 

Thị trường đang đánh giá đầy đủ tác động 

của thuế nhập khẩu đối với thép và nhôm. 

Hàng ngàn yêu cầu miễn giảm đã được đệ 

trình và Chính phủ Mỹ cũng đang cố gắng 

xác định xem liệu chủ nghĩa bảo hộ có là 

nguyên nhân làm chậm đối với nền kinh tế 

và sụt giảm nhu cầu nguyên liệu hay không. 

Các doanh nghiệp trong nước đang cố 

gắng gia tăng sản lượng để bổ sung nguồn 

cung thiếu hụt trong khi một số khác lại lựa 

chọn chi trả cho phần thuế gia tăng cho 

các nhà xuất khẩu để đảm bảo nguồn hàng 

cho sản xuất. Yếu tố hỗ trợ cho thị trường trong tháng 8 là bối cảnh căng thẳng 

trong quan hệ thương mại giữa Mỹ và EU tạm thời đã được giải quyết sau cuộc 

gặp gỡ giữa người đứng đầu hai bên. Cổ phiếu US Steel Corp hiện giao dịch ở 

mức 37 USD thấp hơn 19% so với mức đỉnh vào ngày 1/3. Sự sụt giảm cũng ghi 

nhận trong giá cổ phiếu của Nucor Corp và AK Steel Holding Corp. Sự không 

chắc chắn về mặt chính sách là yếu tố làm tổn hại đến thị trường thép vào lúc 

này.

 

Giá các kim loại tại Mỹ hạ nhiệt trở lại sau khi đạt đỉnh trong 
tháng 6



               MỸ

Trong báo cáo mới nhất của Hiệp hội Thép thế giới, ngay cả khi có thuế thép, 

nguồn cung toàn cầu vẫn tăng trưởng ổn định 4.6% bên ngoài thị trường Mỹ 

trong nửa đầu năm 2018 với động lực đến từ Trung Quốc và Ấn Độ. Các chuyên 

gia hy vọng giá thép có thể hạ nhiệt trên phạm vi toàn cầu và xu hướng giảm 

của giá thép tại thị trường Mỹ sẽ tiếp tục trong những tháng cuối năm.

Trong khi đó, giá của các kim loại sử dụng trong xây dựng và sản xuất cũng ghi 

nhận sự biến động mạnh. Giá nhôm giao dịch ở miền Trung và Tây nước Mỹ 

cũng đạt đỉnh vào tháng 6 sau khi Hoa Kỳ áp thuế suất 10% đối với nhôm. Giá 

đồng cũng đã giảm 15% từ mức cao nhất thiết lập vào ngày 8/6. Mặc dù các 

hợp đồng tương lai đã được ký kết đến hết năm và những tác động của việc 

đánh thuế có thể xuất hiện nhiều hơn vào năm sau nhưng nhiều nhà sản xuất 

đã bắt đầu lo lắng đến việc gia tăng của chi phí nguyên liệu đầu vào. Các nhà 

sản xuất ô tô như General Motors Co và Ford Motor đã hạ triển vọng lợi nhuận 

của họ trong năm 2018. Cổ phiếu GM giảm 6.7% trong tuần vừa qua trong khi 

Ford giảm 6.3%.

Áp lực của ngành thép trong nước



  Ủy ban châu Âu (EC) đã thông báo tới Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) 

về việc Liên minh châu Âu (EU) sẽ áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời trong vụ 

việc điều tra, áp dụng biện pháp tự vệ với một số sản phẩm thép nhập khẩu.

EC sẽ áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời dưới hình thức hạn ngạch thuế quan 

đối với 28 nhóm sản phẩm bị điều tra, trong đó mỗi nhóm sẽ được quy định 

một mức hạn ngạch riêng. Đối với lượng hàng hóa vượt hạn ngạch, mức thuế 

áp dụng là 25%, bắt đầu áp dụng biện pháp từ ngày 19/7/2018.

Về phạm vi áp thuế, EC cho biết sẽ loại trừ các nước đang phát triển là thành 

viên của WTO ra khỏi biện pháp nếu các nước này đáp ứng tiêu chí có thị phần 

nhập khẩu nhỏ hơn 3% và tổng thị phần nhỏ hơn 9%.

Theo đó, sản phẩm thép của Việt Nam chỉ bị áp dụng biện pháp đối với 3 

nhóm sản phẩm gồm: thép cán nguội hợp kim và không hợp kim, thép tấm 

mạ kim loại và thép không gỉ cán nguội dạng tấm và thanh. Thời gian áp dụng 

biện pháp là 200 ngày.

Quyết định này được ban hành sau khi EC kết luận ngành thép của EU đang bị 

đe dọa nghiêm trọng trước việc nhập khẩu ồ ạt 23 sản phẩm trên.

Tổng cục Thống kê EU cho biết khối lượng nhập khẩu 23 sản phẩm thép bị 

áp thuế vào EU đã tăng 68% trong giai đoạn 2013 - 2017, từ gần 17,37 triệu 

tấn lên hơn 29,12 triệu tấn. Xu hướng này vẫn tiếp diễn cho đến quý I/2018 và 

dự báo tăng mạnh hơn nữa dưới tác động của loạt chính sách thuế mà Tổng 

thống Mỹ Donald Trump vừa ban hành.

Được biết, theo quy định của Hiệp định tự vệ WTO, sau khi áp dụng biện pháp, 

EU sẽ tạo cơ hội cho các bên có liên quan tiến hành tham vấn về biện pháp.

 

          VIỆT NAM
EU áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với 3 nhóm sản 
phẩm thép của Việt Nam



      VIỆT NAM Thị trường thép 6 tháng đầu năm 2018

 Tình hình sản xuất và bán hàng các sản phẩm thép tháng 6/2018 tăng khá 

so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, so với tháng 5/2018, sản xuất và bán hàng 

thép các loại đều giảm lần lượt là 1,25% và 14,9%. Tính chung 6 tháng đầu 

năm 2018, sản lượng sản xuất - bán hàng của các thành viên Hiệp hội vẫn tiếp 

tục đà tăng trưởng cao so với cùng kỳ 2017, đáp ứng nhu cầu thép trong nước 

và xuất khẩu.

- Thép thô: Các thành viên Hiệp hội đã sản xuất 6.214.760 tấn và tiêu thụ 

6.285.729 tấn

- Thép thành phẩm các loại:

+ Sản xuất đạt 11.740.348 tấn, tăng 24,8% so với cùng kỳ 2017 và tăng 38% 

so với cùng kỳ 2016.

+ Bán hàng đạt 10.615.995 tấn, tăng 36,2% so với cùng kỳ năm 2017 và tăng 

51,3% so với 6 tháng năm 2016. Trong đó, xuất khẩu đạt 2.313.621 tấn, tăng 

41,6% so với cùng kỳ 2017. 



      VIỆT NAM Toàn ngành thép nhìn chung vẫn giữ được đà tăng trưởng 

Trong đó, xuất khẩu đạt 2,31 triệu tấn, tăng 41,6%. Đồng thời, giá bán thép 

xây dựng trong nước nửa đầu năm duy trì ổn định ở mức cao, khoảng 13,2-

13,5 triệu đồng/tấn.

   Đi cùng với đó, doanh thu của các đơn vị niêm yết trong quý 2 ghi nhận tăng 

trưởng, tương tự cho lũy kế 6 tháng đầu năm. Trong đó, lợi nhuận tăng chủ 

yếu đến từ nhóm ít tồn trữ hàng tồn kho với tỷ trọng chỉ khoảng 40-45% tài 

sản ngắn hạn.





Ngân hàng Á Châu không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả/tổn thất kinh doanh nào phát sinh từ việc tham khảo hay sử dụng thông tin từ Bản tin này.
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